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Ἀξιότιμε κ. Πρύτανη Καλδῆ Παναγιώτη 

Πλήρης εὐγνωμοσύνης καὶ ἰδιαιτέρας τιμῆς σπεύδω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω διὰ 
τὴν δωρεὰ τῆς ἀγάπης καὶ συμπαραστάσεως πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο στὸ 
Κογκὸ «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης» καὶ στὰ σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κινσάσας. 

Παραλάβαμε εἰς τὴν ἀποθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κινσάσας εἰς τὴν 
Θεσσαλονίκη 45 δέματα, 25 ἐξ αὐτῶν περιέχοντα ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές καὶ 20 
γραφικὴ ὕλη,  τὰ ὁποῖα θα φορτωθοῦν σὲ λίγες μέρες στὸ κοντέϊνερ ποὺ θὰ ἔλθει ἐδῶ 
στὴν Κινσάσα. 

Ἡ προσφορά σας εἶναι πολύτιμη καὶ θὰ ἐφοδιάσει τὰ σχολεῖα μας ἀλλὰ καὶ τὸ 
Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο μὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές. Τὰ τετράδια καὶ ἡ γραφικὴ 
ὕλη ποὺ μᾶς στείλατε θὰ διανεμειθοῦν στὰ παιδιὰ φτωχῶν ἰθαγενῶν ἀδελφῶν μας. 

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συμπαράσταση ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀγαποῦν 
τὴν ἱεραποστολικὴ προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς μας προχωροῦμε μεταφέροντας 
τὴν ἔμπρακτον ἀγάπη  των εἰς τοὺς ἰθαγενεῖς ἀδελφούς μας. 

Μὲ τὴν βοήθεια ὅλων αὐτῶν ἱδρύουμε ἐνορίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν κέντρο τοὺς 
Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰ σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, τὰ ὁποῖα κτίζουμε καὶ 
λειτουργοῦμε μέσα εἰς τὶς αὐλὲς τῶν ἱερῶν Ναῶν. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀγωνιζόμεθα 
διὰ νὰ μορφωθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι καὶ νὰ γίνουν ἄξια στελέχη στὴν κοινωνία 
μας. 

Ἡ ἐδαφικὴ ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι πέντε φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ 
τὴν ἔκταση τῆς  Ἑλλάδος. Σὲ αὐτὸ τὸν χῶρο ἀγωνιζόμεθα νὰ ἀνταποκριθοῦμε ὅσο 
καὶ ὅπως μποροῦμε μὲ τὶς λίγες δυνάμεις ποὺ ἔχουμε. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατὶ μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως 
Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Ἰωάννη Χρυσουλάκη ἀνταποκριθήκατε μὲ προθυμία στὸ 



κάλεσμά του νὰ βοηθήσετε καὶ συμπαρασταθεῖτε στὴν ἐκπαιδευτικὴ προσπάθεια τῆς 
ἱεραποστολῆς τῆς Μητροπόλεώς μας. Μὲ τὴν δωρεά σας ὄχι μόνον γίνατε ἕνας 
συμπαραστάτης καὶ δωρητής, ἀλλὰ λύσατε ἕνα πολὺ δύσκολο πρόβλημα,  τὸ ὁποῖο 
λόγω οἰκονομικῶν δυσκολιῶν ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ λύσουμε. Προμηθεύσατε τὰ 
σχολεῖα μας καὶ τὸ  Πανεπιστήμιό μας μὲ ἠλεκτονικοὺς ὑπολογιστὲς καὶ γραφικὴ 
ὕλη. 

Προσευχόμεθα εἰς τὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ σᾶς χαρίζει δύναμη, ὑγεία καὶ 
πλούσια τὴν Θεία Χάρη καὶ βοήθεια εἰς τὰ ὑψηλὰ καθήκοντά σας. 

Μετ’εὐχῶν, τιμῆς καὶ εὐχαριστιῶν 

 

ὁ Μητροπολίτης Κινσάσας  Νικηφόρος 


